توافقنامه سطح خدمت "استرداد مالیات و عوارض بر ارزشافزوده"
 .1مقدمه

" استرداد مالیات و عواض بر ارزشافزوده "خدمتی است که دولت به مردم ( )G2Cارائه میدهد .این خدمت جهت
ارائه درخواست استرداد توسط مؤدی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده میباشد .مودی با مراجعه به سامانه اینترنتی
مالیات بر ارزش افزوده ،اقدام به ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مینماید .در مرحله ثبت
درخواست ،وضعیت برگ قطعی و اظهارنامه مودی بنا به نوع درخواست (برای نوع اضافه پرداختی) کنترل شده و
درصورت مطابقت با شرایط قانونی ،درخواست ثبت میگردد و در کارتابل ممیز مشاهده شده و پس از تعیین مبلغ
قابل استرداد توسط ممیز ،چک استرداد شده در سامانه ثبت میگردد و امکان پیگیری از طریق سامانه برای مودی و
امکان تهیه گزارشات مدیریتی برای ادارات کل وجود دارد.
 .2هدف

این خدمت جهت ارائه درخواست استرداد توسط مؤدی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
 این توافقنامه با هدف ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ،امکان بهرهمندی از
بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مودیان محترم را فراهم میآورد .مودیان محترم
مالیاتی میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده ،اقدام به ثبت درخواست استرداد مالیات و
عوارض ارزش افزوده نمایند.
 این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهای نظارت و مسئولیتهای سازمانی را در صورت
لزوم مشخص میکند.
 .3مسئولیت

 طبق ماده  13و  17قانون مالیات برارزش افزوده ،سازمان امور مالیاتی ک شور مجوز دارد در خ صوص متقا ضیان
استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ،پس از بررسی و کنترل اولیه اسناد و مدارک استرداد براساس ضوابط
اجرایی مربوط در مهلت مقرر ،استرداد وجوه به مودیان را انجام دهد .الزم به ذکر است موضوع حسابرسی جامع
و نهایی در خ صوص متقا ضیان ا سترداد به صورت اولویت در ر سیدگیهای ادارات کل و بر مبنای د ستورالعمل
رسیدگی /حسابرسی قانون مالیات بر ارزشافزوده ،نسبت به دورههای مذکور انجام خواهد گرفت.
 طبق ماده  13و  17قانون مالیات برارزش افزوده ،سازمان امور مالیاتی کشور ،مجوز دارد در مورد مودیان مشمول
استرداد مالیات و عوارض که در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشتهاند اقدامات الزم به این شرح را انجام دهد:
مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مودیان منظور گردد و در صورت تقاضای مودیان،
اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط ،مسترد گردد.
 مودیانی که مبادرت به درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض مینمایند بایستی به استناد ماده 18
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نموده باشند.
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 متقاضیییان اسییترداد بایسییتی اظهارنامه هر دوره مالیاتی را براسییاس مفاد ماده  21قانون ارزش افزوده تکمیل و
تسلیم نموده باشند.
 در صورت درخواست استرداد ،مودی میبایست درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه ،و حداکثر ظرف سی
روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید .در صورت عدم درج درخواست
اسییترداد در فرم اظهارنامه در مهلت مقرر (سییی روز) در خواسییت اسییترداد کان لم یکن تلقی و اضییافه پرداختی
مودی با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به ر سیدگی و ح سابر سی) به ح ساب مالیات و
عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.
 مسئولیت سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و پیادهسازی سامانه دریافت الکترونیکی درخواست استرداد مالیات
و عوارض برای مودیان محترمی اسییت که مشییمول اسییترداد مالیات و عوارض که در هر دوره مالیاتی اضییافه
پرداختی داشتهاند میباشند.
آدرس لینک قانون در اینترنت:

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/2/13
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/3/1/3/17

ماده  13قانون مالیات بر ارزش افزوده" -صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،
مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط
گمرک (در مورد کاال) و اسناد و مدارک مثبته ،مسترد میگردد".
ماده  17قانون مالیات بر ارزش افزوده" -مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای
اقتصادی خود به استناد صورت حسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند ،حسب مورد از مالیاتهای
وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد .ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد
استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد".
تبصره -1در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند ،مالیات
اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان ،اضافه
مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط ،مسترد خواهد شد.
تبصره  -4مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کاالهای خاص موضوع تبصره ماده ( )16و بندهای
(ب)( ،ج) و (د) ماده ( )38این قانون ،صرفاً در مراحل واردات ،تولید و توزیع مجدد آن کاالها توسط واردکنندگان،
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آن ،قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره  -5آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای
وصول شده یا قابل استرداد نیست ،جزء هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره  -6مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون ،در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ
درخواست مودی مسترد نشود ،مشمول خسارتی به میزان دو درصد ( )2%در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت
تأخیر خواهد بود.
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تبصره  -7مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات
قانونی پرداخت میگردد ،طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی

 متقاضییی دریافت این مجوز مکلف اسییت مدارک خود را تنها از طریق سییامانه و ادارات مالیاتی به سییازمان امور
مالیاتی کشور ارائه نماید.
 موارد مربوط به فرم ثبت درخواسییت اسییترداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و سییایر اطالعات خدمت بر روی
سییییا ما نه اطالعرسییییانی مال یات بر ارزش افزوده سییییاز مان امور مال یاتی کشیییور به آدرس اینترنتی
 http://www.vat.ir/Others.aspx?id=905&subject=extradition_request_formقرار گرفته است.
 .5هزینهها و پرداختها

این خدمت به صورت رایگان به مودیان محترم مالیاتی ارائه میشود.
 .6دوره عملکرد

 این توافقنامه سییطح خدمت تا زمانیکه قانون مالیات بر ارزشافزوده تغییر نکرده الزم اجرا اسییت و کلیه مودیان
محترم بایسییتی درج درخواسییت اسییترداد در فرم اظهارنامه ،و حداکثر ظرف سییی روز از انقضییای مهلت تسییلیم
اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید .در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه در
مهلت مقرر ( سی روز) در خوا ست ا سترداد کان لم یکن تلقی و ا ضافه پرداختی مودی با رعایت سایر مقررات
مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد
گردید.
 .7خاتمه توافقنامه


خدمت "استرداد مالیات و عوارض بر ارزشافزوده" تا زمانیکه قانون مالیات بر ارزشافزوده تغییر نکرده الزم اجرا
است و کلیه مودیان محترم بایستی درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه ،حداکثر ظرف سی روز از انقضای
مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید.
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